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الرمحن الرحيم مالك يووم الودين والةووة والسووم ، حلمد هلل رب العاملنيا

 .نبينا حممٍد وعىل آله وصحبه أمجعني، عىل خاتم األنبياء واملرسلني

 )املتن(

)فيستحب أن يتعووذ مون : تتمًة لباب صفة الةوة -رمحه اهلل-قال املؤلف 

، ن فتنة املسيح الدجالعذاب جهنم من عذاب القرب ومن فتنة املحيا واملامت وم

آل حممووود كوووام صوووليه عوووىل  بوووراهيم وآل  مهللا صوووىل عوووىل حمموووٍد وعوووىل: ثوووم يقوووول

وعوىل آل حممود كوام باركوه عوىل  بوراهيم  جميد وبارك عىل حممودٍ   براهيم  نك محيد  

 .(جميد وآل  براهيم  نك محيد  

 )الرشح(

لسووووم عوووىل والةووووة وا، احلمووود هلل رب العووواملني ,بسوووم اهلل الووورمحن الووورحيم

 .أرشف األنبياء واملرسلني سيدنا حممٍد وعىل آله وصحبه وسلم

يبووووني لنووووا صووووفة الةوووووة وكنووووا قوووود تكلمنووووا    -رمحووووه اهلل-مووووا اال املةوووونف 

بوووووتن التشوووووهد عنووووودنا تشوووووهدان تشوووووهد : وقلنوووووا، الووووودرس السوووووابق   كيفيوووووة التشوووووهد

 .وتشهد أخري، أوسط

 :والكوم اآلن   التشهد   ثوثة مسائىل

 .وفيام يقال فيه -3، و  كيفيته -2،   حكمه -1

 أمووا التشووهد األوسووط، ومّلووا كووان عنوودنا تشووهدان تشووهد أوسووط وتشووهد أخووري

واتفوواقهم هووذا جوواء ، فقوود اتفووق الفقهوواء أنووه لوويس بووركٍن أو لوويس برشووٍ    الةوووة



 الشيخ أبو بكر السعداوي                                              (.        25رشح كتاب "عمدة الفقه" )

فلذلك فإنه ال من المفرغ  سهووأيضا قد ال يخلوا التفريغ من  لم يُراجع من قبل الشيخ حفظه هللا

 لإلستفادة من التسجيل فقط( لمساعدة طلبة العلم)وهذا التفريغ  يغني عن التسجيل

 

3 

، سولم مون ركعتوني "الةوحيحني"فإننا نجد أن النبي كوام    د لفعىل النبي مستن

مون الوركعتني فوذكر  فلوام سولم النبوي ، د  اآلخر قام و م لجلس للتشوهدو  احل

فباألخووذ ، ومّلووا قووام موون غووري تشووهد وذكوور سووجد سووجد  السووهو، جوواء بووالركعتني

، هبوووذا احلووودي ني يووودل عوووىل الركعوووة  ذا نسووويها اأنسوووان فهوووي ركووون  بووود أن يوووت  هبوووا

فووودل ، بسوووجد  السوووهو م يوووتت بوووه و نوووام عو وووه  ولكووون التشوووهد مّلوووا نسووويه النبوووي 

 .وهذا الذي عليه مجاهري أهىل العلم، عىل أن التشهد األوسط ليس بواجب

فبقوووي الكووووم عوووىل ، وهوووو الوووذي الكووووم ا آلن فيوووه التشوووهد األخوووريجئنوووا    

 .حكمه وعىل ما يقال فيه وعىل كيفيته

فتموووا حكموووه مووون حيووو  ، التشوووهد عنووودنا االووووس والكووووم الوووذي يوووتلف  بوووه

: ألئمووة الوو و  الووذين هووم األحنوواف والشووافعية واحلنابلووة يقولووونفووإن ا االوووس

 ن التشووهد : وخووالف   ذلووك السووالة املالكيووة فقووالوا ،  ن التشووهد األخووري واجووب  

وغوري  أن النبوي  "الةوحيحني"استدل اامهور بوام جواء   ، األخري ليس بواجب

 علمنوووا النبوووي : علمهوووم التشوووهد حتووو  قوووال ابووون مسوووعول يعلمنوووا  التشوووهد كوووام

 .السورة من القرآن

كنووووا : واحلوووودي    الب وووواري كووووذلك حوووودي  عبوووود اهلل بوووون مسووووعول أنووووه قووووال

نقووول قبووىل أن يفوورا علينووا التشووهد مهللا صووىل عووىل حمموود والكيفيووة التووي ورلت 

فودله هوذ  األحاليو  عوىل ، تشوهًدا آخور فلام فرا التشهد علمهم النبي ، فيه

 .هذا بالنسبة للقول، أن التشهد واجب  من واجبات الةوة
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نحوووون تارقنووووا  ليهووووا   األسووووبو  املووووا   أمووووا بالنسووووبة للكيفيووووة   االوووووس 

بووالتورك : بووا فشام مالًقووا وأن األحنوواف يقولووون: بووتن املالكيووة يقولووون: وقلنووا

بوالتورك وا فووشام ويدجمونوه موع بعوو    : مالًقوا والشوافعية واحلنابلووة يقولوون

يكوووون عوووالًة   الةووووة الرباعيوووة وخةوووها اأموووام  أن التوووورك: ويقولوووون، الةووووة

الشووووافعي بكووووىل صوووووٍة فيهووووا تسووووليم وخةووووها اأمووووام أمحوووود بالةوووووة التووووي ذوات 

 .الرباعية

فوإن اأموام  ويظهر اخلوف م ًو   صووة الةوبح و  اامعوة و  العيودين 

ا الشووافعي يقووول فيهووا بووالتورك واأمووام أمحوود يقووول فيهووا بووا فشام وهووذ  تكلمنوو

والوووذي يقوووال   ؟ بقوووي اآلن   مووواذا يقوووال   التشوووهد، عليهوووا   األسوووبو  املوووا 

وأ وواف املةوونف ، الووذي تارقنووا  ليووه املوورة املا ووية فوو  التحيوواتلالتشووهد هووو ال

فالنسوبة للتشوهد تكلمنوا عوىل ، والتعووذ هوو الةووة عوىل النبوي ، هنا أمرين اثنني

و وموووا هووو لةووووة عوووىل  النبوووي بقوووي موووا هوووو حكوووم ا، حكموووه   األسوووبو  املوووا 

 .حكم التعوذ

، فقووود اختلوووف الفقهووواء   حكموووه   الةووووة بالنسوووبة للةووووة عوووىل النبوووي 

فقووال مجوواهري أهووىل العلووم موونهم األحنوواف واملالكيووة وقووول  عنوود الشووافعي عووىل أن 

و نام هوي مسوتحبة وذهوب اأموام ، ليسه بواجبة    الةوة الةوة عىل النبي 

لووه وروايووة عنوود اأمووام  أمحوود عووىل أن الةوووة عووىل النبووي ح الشووافعي   أصوو  أقوا

 .  التشهد واجبة  وعىل أن من تركها عمًدا باله صوته
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عوووىل سووويدنا حممووود مهللا صوووىل ووووو اأنسوووان مّلوووا ينتهوووي اآلن مووون التشوووهد يوووت  ب 

طيوب هوذا اللفو  هوىل هوو ، وعىل آله حممد كام صليه اللف   الذي ذكر  املةنف

، أنوه لويس بواجوب: مجواهري الفقهواء يقولوون؟ اأنسوان   الةووة أم  اجب  عوىل 

وروايووة عنووود اأمووام أمحوود اختارهوووا املةوونف عووىل أن ذلوووك  -رمحووه اهلل-الشووافعي 

 .واجب

مجوووواهري الفقهوووواء اسووووتدلوا بحوووودي  أح هريوووورة الووووذي هووووو حوووودي  امل ووووء   

 ذا فعلووه فقوود  ووه : بووىل قووال لووه،  م يقوهلووا لووه و م يعلمهووا لووه بووتن النبووي ، صوووته

   واسوووووتدلوا كوووووذلك بوووووتن مجيوووووع األلفوووووا  التوووووي ورلت عووووون النبوووووي ، صووووووتك

، بىل اقترص عىل األلفوا  التوي تقودم ذكرهوا، الةوة عليه التشهد  م يذكر النبي 

َ }: وأمووا الشووافعي واأمووام أمحوود فووإ م يسووتدلون عووىل ذلووك بقووول اهلل تعووا   ِنَّ اَّللَّ

َةووووووول   وا َوَموِئَكَتوووووووه  ي  وووووووِه َوَسوووووووللم  وووووووِذيَن آَمن ووووووووا َصووووووول وا َعَلي  َوووووووا الَّ وَن َعوووووووىَل النَّبِووووووويل َيوووووووا َأ  

وولِياًم  وصوولوا هنووا لفوو  أموور واألموور يقتووو الوجوووب فوجووب أن ، [56: ]األحووباب{َتس 

مّلوا سوئ ىل يوا  واألحالي  التي ورلت عون النبوي ،   التشهد يةىل عىل النبي 

 فعلمهووم النبووي ؟ يووك فكيووف نسولم عليووكرسوول اهلل قوود علمنووا كيوف نةوو  عل

 .هذ  الةوة

،   الةوووة أقووو  وقووول اامهووور هنووا بعوودم وجوووب الةوووة عووىل النبووي 

 . من التشهد ألن األللة   تنه  عىل تعيني الةوة عىل  النبي 
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ءتووووه حتوووو   بقووووي اآلن مسووووتلة   هووووذا اللفوووو  الووووذي أورل  املةوووونف نعيوووود قرا

 .نرشح بع  ألفاظه

 )املتن(

مهللا صىل عىل حممٍد وعىل آل حممد كام صليه عىل  براهيم : ثم يقول): قال

وعوووىل آل حممووود كوووام باركوووه عوووىل  جميووود وبوووارك عوووىل حممووودٍ  وآل  بوووراهيم  نوووك محيووود  

 .(جميد  براهيم وآل  براهيم  نك محيد  

 )الرشح(

وجوواءت  "الةووحيحني"هووذ  الكيفيووة التووي اختارهووا املةوونف وهووي ثابتووة    

، و بووووووني اآلل   الةوووووووة و  السوووووووم     اامووووووع بووووووني النبووووووي كيفيووووووات أخوووووور

 .و  افة الذرية و  افة النساء وكذلك   افة النبي 

عنوودنا سووؤال  وعنوودنا  مووكال أمووا السووؤال فهووو و  هووذا الكيفيووة لوون الةوووة 

موا معنو  اآلل   هوذا ، «حممود مهللا صوىل عوىل حممود وعوىل آل»: هنوا قال النبي 

 ؟اللف 

فووإن آل حمموود هووم ، ي عليووه مجهووور الفقهوواء عووىل أن اآلل هووم األ بووا الووذ -1

وووووم  }: والووووذي قووووو  هووووذا الوووودليىل هووووو قووووول اهلل ، أبتاعووووه أي هووووم أمتووووه َم َتق  َوَيووووو 

وووووا آ ِخل  وووواَعة  َأل  نَ السَّ َعووووو  فووووإن آل فرعووووون هنووووا هووووم أ باعووووه الووووذين ، [46: ]غووووافر{َل ِفر 

 .ذا قول مجهور الفقهاءوه، وافقو  عىل ملته و   ملا مملهم العذاب
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، عووووىل أن اآلل هنووووا يقةوووود هبووووا األاوا  والذريووووة: وقووووال بعوووو  الفقهوووواء -2

والوووذي بوووني هوووذا الروايوووة التوووي جووواءت   ، وعوووىل آل حممووود يعنوووي أاواجوووه وذريتوووه

عووووىل حممووووٍد وعووووىل مهللا صووووىل : قولوووووا »: قووووال أنووووا النبووووي  "صووووحيح الب وووواري"

آل فقابووىل هنووا ، «وعووىل آل  بووراهيم أاواجووه وعووىل ذرياتووه كووام صووليه عووىل  بووراهيم

 . براهيم بآل حممد وكان املقةول هبا األاوا  والذرية

والقوووووول ال الووووو  عنووووود الفقهووووواء هوووووو أن اآلل هوووووم بنوووووو هاموووووم وبنوووووو عبووووود  -3

 ن هووووذ  الةوووودقة   »: قووووال أن النبووووي  "صووووحيح مسوووولم"ملووووا ثبووووه   ، املالووووب

قة هووم بنووو هامووم وبنووو هلووم الةوودوالووذين   تةووح ، «حمموودتةووح ملحموود و  آلل 

 .عبد املالب

هوذا لفو    لكن الذي عليه اامهور من اآلل هنا أنوه يقةود بوه أ بوا  النبوي 

فووإن آل الرجووىل فهووم أ باعووه ، وهووو أقووو   األقوووال حتوو  موون الناحيووة الل ويووة، عووام

أموا اأموكال ، هذا بالنسبة للسوؤال   التعريوف ملعنو  اآلل، ومن وافقه عىل رأيه

مهللا صووىل عووىل حمموود وعووىل آل حمموود كووام صووليه »:   هووذا يقووول نجوود النبووي 

الوووذي هوووو حممووود صووولوات اهلل وسوووومه  باتفووواىل عوووىل أن النبوووي ، «عوووىل  بوووراهيم

أفضوىل مون  و ذا كان النبوي ، عليه هون أفضىل األنبياء وهذا   خيتلف فيه اثنان

نالووووب  ولكوووون هنووووا نحوووون، األنبيوووواء فهووووو أفضووووىل موووون  بووووراهيم وموووون مجيووووع األنبيوووواء

وكيوووف نالوووب للفا وووىل ، الةووووة ونالوووب السووووم للنبوووي كوووام صوووىل عوووىل  بوووراهيم

 ؟.وا ح وجه اأمكال؟ لرجًة هي عند املفضول
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مهللا صووىل عووىل حمموود كووام : هووو أفضووىل األنبيوواء فكيووف نقووول بووام أن النبووي 

، ألن الكيفيووة هنوووا أو املقوودار  موووا أن يكووون أو يكوووون ألون ؟صووليه عووىل  بوووراهيم

  أن الووذي نالووب  ليووه أرفووع لرجووًة موون غووري   ًذا   تالووب  ليووه لرجووةواألصووىل بووام

 .ال ري

مهللا صوىل عووىل »: مّلووا قوال لجيوب الفقهواء عوىل هووذا اأموكال هوو أن النبوي 

آل  بوووراهيم ، «حممووود وعوووىل آل حممووود كوووام صوووليه عوووىل  بوووراهيم وعوووىل آل  بوووراهيم

 عووىل نبيووه مووع  بووراهيم يوودخىل فوويهم فووإًذا كووام صووىل اهلل؟  أم  يوودخىل فوويهم النبووي 

 .يضاف كىل هذا    النبي 

حمموود وعووىل آلووه حمموود كووام صووليه مهللا صووىل عووىل »: قووال نعيوود اآلن النبووي 

فوإًذا نحون ؟ هنا يدخىل فويهم النبوي آل  براهيم ، «عىل  براهيم وعىل آل  براهيم

مهللا اليشووء الووذي تعايوه أبووراهيم وتعايووه للنبوي بمجموعووه أعاووه للنبووي : نقوول

 فإنوووك تووودخىل النبوووي ، مووورة ثانيوووة  آل  بوووراهيم ثوووم  موووع موووا مجوووع للنبوووي   

وهووووذا أرفووووع وأعظووووم لرجووووًة    و بووووراهيم مووووع اآلل ثووووم تضووووف كلووووه    النبووووي 

 .الةوة والسوم عىل النبي 

 . . . ؟:الاالب

هووووذ  املسووووتلة هووووي أن يكووووون الفا ووووىل أو املفضووووول يت ةوووو  عووووىل  :الشوووويخ

ونرضوووب م وووال حتووو  يتضوووح كووووم  ،   موووا فيهوووا خووووفاملفضوووول هنوووا املسوووتلة هوووذ

 يووا عموور واهلل»: يقووول لعموور بوون اخلاوواب كووام   الب وواري نجوود أن النبووي ، األخ
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أن يموور يعنووي الشووياان   يمكوون ، «مووا سوولكه فًجووا    سوولك الشووياان فًجووا غووري 

 أن النبووي  "صووحيح الب وواري"وكووذلك   ،   طريووق موور فيووه عموور بوون اخلاوواب

 ًذا الشوياان خواف مون عمور و م ، فترال أن يقاع عليه الشوياان صووتهكان ية  

و  أحاليوووووو  أخوووووور  عووووووىل أن عموووووور فضووووووىل بك ووووووري موووووون ، خيووووووف موووووون رسووووووول اهلل

فكوون عمور الشوياان  ورب منوه ، ولكن أبو بكور هوون أفضوىل مون عمور، الةفات

يعنوووي ، ألن املبيوووة   تقتوووو األفضووولية،   يقتووو أنوووه هوووو أفضوووىل مووون رسوووول اهلل

لكوووون الشوووو   اآلخوووور ، كوووون اأنسووووان ينبووووغ   صووووفة فيكووووون هووووو أفضووووىل فيهووووال

بمجمو  صفاته يكون أفضىل من اآلخور مون حيو  املجموو  و  يمنوع أن يكوون 

اآلخووور   صوووفٍة مووون الةوووفات أفضوووىل مووون الفا وووىل مووون املفضوووول وهنوووا   تووودخىل 

فكت وا مون بواب الالوب فوو تودخىل ، هذ  ألن هنا نالب الةوة ونالوب السووم

وحكمهوووا وأن  هوووذا بالنسوووبة للةووووة عوووىل النبوووي ، األفضووولية والت ةوووي  هنوووا

ليسووه بواجبووة   الةوووة و نووام تسووتحب  أصووح األقوووال أن الةوووة عووىل النبووي 

 .وهو قول مجاهري أهىل العلم

 )املتن(

ويسووتحب أن يتعوووذ موون عووذاب جهوونم وموون عووذاب القوورب وموون فتنووة ): قووال

 .(دجالاملحيا واملامت ومن فتنة املسيح ال

 )الرشح(
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اعلوووووم بوووووتن التشوووووهد يكوووووون فيوووووه لفووووو  : اآلن املةووووونف مّلوووووا أكموووووىل وقوووووال لوووووك

واختووووار املةوووونف بتنووووه  التحيوووات وهووووو واجووووب وفيوووه لفوووو  الةوووووة عووووىل النبوووي 

ويسووووتحب يعنووووي ويضوووواف موووون بوووواب النوووودب   ووووافة التعوووووذ وهووووو : واجووووب قووووال

ائشووة أن مون غريمووا حودي  فقود جواء عون ع "الةوحيحني"األربعوة وهوذا ثابوه    

كوان قبوىل أن يسولم يتعووذ بواهلل مون هوذ  األربوع مون فتنوة جهونم ومون فتنوة  النبي 

 .عذاب القرب ومن فتنة املحيا واملامت ومن فتنة املسيح الدجال

يسووووتحب و ن كووووان ظوووواهر اللفوووو    احلوووودي  عووووىل أنووووه : وقووووال املةوووونف هنووووا

امل ووووووء    لألموووووور لكوووووون األموووووور نف موووووون الوجوووووووب    النوووووودب ألن النبووووووي 

لةوته الذي علموه الةووة  م يوذكر لوه هوذ  التعووذ فجمًعوا بوني األحاليو   موىل 

 .هذ  التعوذ عىل أنه مندوب   ليه ومستحب وهو قول مجاهري أهىل العلم

والتعووووذ بووواهلل مووون ، بالنسوووبة للتعووووذ بووواهلل مووون عوووذاب القووورب وا وووح ونيوووح

ملحيوووا يعنوووي هنوووا احليووواة أموووا بالنسوووبة لفتنوووة املحيوووا واملوووامت ا، عوووذاب جهووونم كوووذلك

يعنووي كووىل فتنووٍة قوود تاوورأ عووىل اأنسووان حالووة كونووه حًيووا أو ، واملووامت بمعنوو  املوووت

موع الكلوم  ذ ، عند النب  عند املوت فإنه يودخىل  ومن هوذا الودعاء وهوذا مون جوا

أنوووه موووا مووون فتنوووٍة    ويتعووووذ اأنسوووان منهوووا سوووواء   احليووواة أو   املوووامت هلوووذا كوووان 

 .ىل هذا الدعاء ويك ر منهيواظب ع النبي 

املسيح الدجال لف  املسيح يالق عوىل املسويح عيسو  بون موريم ويالوق عوىل 

واملسوويح موون املسووح  ذ أنووه ، أو بووالت فيفواملسوويح  مووا يكووون بالتشووديد ، الوودجال
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 ذا ظهوووووور يوًمووووووا   أرشا  السوووووواعة سوووووووف يمسووووووح األرا قاطبووووووًة حتوووووو  جوووووواء   

: وقيووىل، «ة    وسويدخلها املسوويح الوودجالموا موون قريوو»: قووال احلودي  أن النبووي 

، املسوووويح مووووتخوذ موووون املسووووح  ذ أنووووه لووووه عووووني واحوووودة وقوووود مسووووحه العووووني ال انيووووة

موووا مووون »: وقوووال النبوووي ، واخوووشاىل األمووووروالووودجال مووون الووودجىل وهوووو الكوووذب 

يعنوووي منوووذ آلم واألنبيوووواء ةوووذر موووون فتنوووة هووووذا ، «نبوووٍي    وقووود حووووذر أمتوووه الوووودجال

 .أن يقينا فتنته ويعةمنا منه الرجىل نستل اهلل 

 . . . ؟:الاالب

الوودجال   يعوورا   القوورب و نووام هووو واقعووة    الوودنيا فإنووه خيوور     :الشوويخ

 .وأما   القرب فإنه يعرا عىل اأنسان امللكان   األسئلة ال ابتة، آخر البمان

 )املتن(

 .(لكثم يسلم عن يمينه السوم عليكم ورمحة اهلل وعن يسار  كذ): قال

 )الرشح(

وقلنوووا ، طيوووب اآلن  ذا كوووان  نسوووان جلوووس للتشوووهد وقلنوووا   كيفيوووة االووووس

 .دماذا يقال   هذا التشه

السوووم علوويكم ورمحووة اهلل عوون يمنيووه ويقووول عوون : ثووم يقووول: قووال املةوونف 

وهووذا  وهنووا التسوليم وحكووم  التسووليم أنوه ركوون  موون أركوان الةوووة، يسوار  كووذلك

فقووود نةووووا عوووىل أن ، هوووم املالكيوووة والشوووافعية واحلنابلوووةقوووول مجووواهري أهوووىل الفقوووه و

التسووليم ركوون  موون أركووان الةوووة فموون  م يووتت بالسوووم فووإن صوووته باطلووة وهووذا 
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 والنبوي ، ةريمهوا التكبوري وةليلهوا التسوليم: قوال ثبات    احلدي  أن النبوي 

اميوووع علوووم السووووم للم وووء   صووووته وأموووا السوووالة األحنووواف رمحوووة اهلل عوووىل  ا

بوووىل عنووود األحنووواف عوووىل أن اأنسوووان  ذا ،  ن التسوووليم لووويس بوووركن: فوووإ م يقولوووون

 .أكمىل التشهد ونفعىل أي يشء ينا  الةوة فقط خر  من الةوة

م ًو عند األحناف لو أن اأنسان  ذا أكمىل تشهد  وقبىل أن يسلم تكلوم موع 

لسووووونن ال ووووري فقووووود صووووحه صووووووته واسووووتدلوا بحووووودي  ابوووون مسوووووعول ال ابووووه   ا

مّلووا علوووم ، «لووك فقوود  ووه صوووتكفووإذا فعلووه ذ»: قووال ومسووند أمحوود أن النبووي 

فووووإذا فعلووووه ذلووووك فقوووود  ووووه »: ابوووون مسووووعول   التشووووهد   األخووووري قووووال النبووووي 

، بووركنالتسووليم لوويس : فلهووذا يقووول األحنوواف، و م يوون  عووىل  التسووليم، «صوووتك

، «ةليهوا التسوليم»: قوال    أن قول اامهور أقو  لد لة  احلدي  ألن النبي 

والوذي يؤكود ذلوك ، فكت ا يعني ليس املة  ب ار   منها     ذا جاء هبذا اللفو 

موووا روي عنوووه أنوووه خووور  مووون صووووٍة مووون الةووولوات التوووي صووووها     أن النبوووي 

لوا كووام رأيتمووو  صوو»: عووىل ذلووك حتوو  قووال النبووي  ومواظبووة النبووي ، بتسووليم

هووووذا بالنسووووبة ، التسووووليم ركوووون  موووون أركووووان الةوووووة واصووووح  عووووىل أنلليووووىل  ، «أصوووو 

 .حلكمه بقيه بالنسبة لكيفية وما يقال فيه

تسووووليمة عووووىل ،  ن التسووووليم يكووووون موووورتني تسووووليمتني: مجهووووور الفقهوووواء يقووووول

  معظووم األحاليوو  التووي  اليمووني وتسووليمة  عووىل اليسووار وهووذا ثبووه  عوون النبووي 

قهووووواء األحنووووواف والشووووووافعية وقوووووال بوووووه مجوووووواهري الف جووووواءت عووووون تسوووووليم النبووووووي 
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 ن السوونة   التسووليم أن يسوولم تسووليمتني تسووليمة  عووىل اليمووني : يقولووون، واحلنابلووة

التسليم هو تسليمة  : املالكية وقالوا وتسلمية  عىل اليسار وخالف   هذ  املستلة 

 . ذا فعلها فقد خر  من صوته، واحدة  فقط

التسووولمية : قوووالوا  عووون النبوووي التسوووليمتني وهوووو ثابوووه  : اامهوووور مّلوووا قوووالوا 

 ذ ، األو  هووي التووي واجبووة وأمووا التسووليمة ال انيووة فوواتفقوا عووىل أ ووا ليسووه بواجبووة

السوووم علوويكم   املوورة األو  فقوود خوور  موون صوووته    أنووه : أن اأنسووان  ذا قووال

يسووتحب وينوودب  ليووه موون بوواب السوونة أن يووت  بالتسووليمة ال انيووة وهووذا الووذي ثبووه 

 .وعن ابن مسعول  وعن غريهم من الةحابةعن عائشة 

حووودي  ، أموووا املالكيوووة فقووود اسوووتدلوا بتحاليووو  و ن كوووان موووتكلم    سووونالها

واامهوور ، سولم تسوليمًة وجهور هبوا ابن عمر وحدي  كذلك عائشة أن النبوي 

ليمة واحوودة يقةوود بووه   سوولم تسوو هووذا احلوودي  الووذي جوواء بووتن النبووي : يقولوون

أمووا التسوولمية  ، الواحوودة التووي سوومعها النوواس الووذين وراء  يعنووي التسووليمة، ااهوور

: حتوووو  مجهووووور الفقهوووواء يقولووووون، ال انيووووة فهووووي واقعووووة     أ ووووا أخفووووي فيهووووا اللفوووو 

هوذا ، األو  مّلا كانه واجبة يرفع هبا الةوت أك ر مون التسوليمة ال انيوة التسليمة

 :ثة أوجهبالنسبة حلكم التسليم أما فيام يقال   التسليم فعندنا ثو

 .السوم عليكم: أن يقول :الوجه األول

 .السوم عليكم ورمحة اهلل: أن يقول :الوجه ال ا 

 .السوم عليكم ورمحة اهلل وبركاته: أن يقول :الوجه ال ال 
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بالنسووبة للم تووار واألفضووىل هووو الوسووط السوووم علوويكم ورمحووة اهلل ألن هووذا 

أنووه اقترصوو   السوووم ، نبووي الووذي جوواء   معظووم األحاليوو  التووي ورلت عوون ال

 .عليكم ورمحة اهلل

ء  أموووا بالنسوووبة لوقتةوووار عوووىل السووووم علووويكم فمووون فعلهوووا فقووود جووواء بووواأجبا

يةودىل والتسوليم ، «ليلهوا التسوليموة»والدليىل عليها م ىل احلودي  الوذي قودمنا  

أمووا ايووالة وبركاتووه السوووم علوويكم ورمحووة اهلل وبركاتووه فهووي ، عووىل السوووم علوويكم

   ثابتوووة   سووونن أح لاول بإسوووناٍل صوووحيح أن النبوووي  لة  ثابتوووة  عووون النبوووي ايوووا

 "امل نوي"   -رمحوه اهلل-  بعو  تسوليمه    أن م وىل موا يقوول املةونف جاء هبوا 

هوووووو التسوووووليمة الوسوووووط وهوووووو  لكووووون اليشوووووء الوووووذي واظوووووب عليوووووه النبوووووي : قوووووال

يسولم عون يمينوه : قوالثوم ، وهلوذا جواء بوه املةونف هنوا، ا قتةار عند لفو  الرمحوة

كوووان  ذا سووولم يعنوووي  جووواء   احلووودي  الةوووحيح أن النبوووي ، ويسووولم عووون يسوووار 

، أموواح بوجهووه حتوو  يبوودوا بيوواا وجووه ملوون رواء   مووا عوون يمينووه و مووا عوون يسووار 

 .فإًذا كت ا مبال ًة   ا لتفات

فووإذا أرال اأنسووان أن يسوولم  بوود  ذا أموواح عوون يمينووه أن يبووالغ   ا لتفووات 

 .مينًا ويساًراي

 )املتن(

و ن كانه الةوة أك ر من ركعتني    بعد التشهد األول كنهو ه ): قال

 .(ثم ية  ركعتني، من السجول
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 )الرشح(

اآلن املةووونف مّلوووا تكلوووم عووون التشوووهد والتسوووليم رلك   حالوووة موووا  ذا كانوووه 

، االوووس بووني السووجدتني، يقوووم  كووام يقووم موون السووجدتني: فقووال، الةووة رباعيووة

وتكلمنووا   الوودرس املووا    هووذ  املسووتلة عوون جلسووة ا سووشاحة هووىل ترشوو  أو 

بووتن جلسووة ا سووشاحة   ترشوو  : مجهووور أهووىل الفقهوواء يقولووون: وقلنووا؟   ترشوو 

 .مّلا كرب وأخذ  اللحم استقوً  و نام فعلها النبي 

لوووه يقوووول     وتفعوووىل بت وووا سووونة  ثابتوووة  عووون النبوووي : والشوووافعي   أصوووح أقوا

والووذي اخشنووا  والووذي اختووار  مجوواهري الفقهوواء ، الركعووة األو  و  الركووع ال ال ووة

 .عىل أن جلسة ا سشاحة ليسه بسنة  ثابتًة استقوً  

 )املتن(

و ن كانه الةوة أك ر من ركعتني    بعد التشهد األول كنهو ه ): قال

 .(ثم ية  ركعتني، من السجول

 )الرشح(

  يقووورأ ، و  هوووم الوووركعتني بالنسوووبة للةووووة الرباعيوووةثوووم يةووو  ركعيوووتن الووو

نعووم بالنسووبة للووركعتني ألن نحوون تكلمنووا موون البدايووة موون ، فوويهام بعوود الفاةووة موويًئا

م    أن وصووولنا    التشوووهد هوووذا بالنسوووبة  ذا كانوووه الةووووة ثنائيوووة ، تكبووورية اأحووورا

ختوالفهام   حكموني  أما  ذا كانه رباعيوة فونفس حكوم الوركعتني األولتوني    أ وام

 :اثنني
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وأمووووا الركعووووة ، عووووىل أن الركعووووة األو  فيهووووا فاةووووة مووووع سووووورة :احلكووووم األول

بعة فيقترص فيها عىل الفاةة فقط  .ال ال ة والرا

عىل أن الركعتني األولتني تكون جهوًرا والوركعتني األخورتني  :واحلكم ال ا 

 .تكون رًسا مالًقا

 )املتن(

األخووووري تووووورك فنةووووب رجلووووه اليمنوووو  وفوووورم فووووإذا جلووووس للتشووووهد ): قووووال

 .(اليرس  وأخرجها عن يمينه

 )الرشح(

وهذ  املستلة كذلك تكلمنا عليها   االسة االسة الوسا  عوىل أن كيوف 

، د فيوووه سووووم أنوووه يتووووركلجلوووس اأنسوووان فاختوووار املةووونف عوووىل أنوووه  ذا كوووان تشوووه

ةووه سوواىل رجلووه  التووورك بتنووه لجلووس عووىل  ليتووه وخيوور  رجلووه اليرسوو  موون: وقلنووا

 .وهنا  ذا كانه الةوة رباعية يتفق فيها املالكية والشافعية واحلنابلة، اليمن 

 )املتن(

 .(و  يتورك      صوة فيها تشهدان   األخري منهام): قال

 )الرشح(

 ًذا صووووة الةوووبح ، و  يتوووورك      صووووة فيهوووا تشوووهدان   األخوووري مووونهام

عنود الشوافعية ؟ عند من يتورك   صووة الةوبح، يها  يتورك ف؟ هىل يتورك فيها

املالكيووووة عنووودهم كووووىل االووووس توووورك والشووووافعي يوووربط التووووورك ، وعنووود املالكيوووة
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فمتووو  كانوووه رباعيوووة فإنوووه ، ولكووون اأموووام أمحووود يوووربط التوووورك بالرباعيوووة، بالسووووم

 .يتورك فيها

 )املتن(

م ومنووك السوووم ا وقووال مهللا أنووه السوووفووإذا سوولم اسووت فر اهلل ثوًثوو): قووال

 .(تباركه يا ذا ااول واأكرام

 )الرشح(

ثوووووم قوووووال القوووووول الوووووذي ذكووووور   افوووووإذا سووووولم اسوووووت فر اهلل ثوًثووووو: قوووووال املةووووونف

ألعيووًة وارلًة ك وورية علووم أصووحابه  فووإن النبووي ، املةوونف وهووذا كلووه منوودوب  ليووه

ةوونف    أن امل، عقوب التشووهد أنووه يودعو والوودعاء مالًقووا   أموور الوودنيا واآلخوورة

كووام   الةووحيح  وهووذا ثابووه  عوون النبووي ، و ذا سوولم اسووت فر اهلل ثوًثووا: هنووا قووال

عوىل أن فائودة هوذا ا سوت فار أن اأموام  ذا كوان : ويقولوون، أنه كان يسوت فر ثوًثوا

كووان  ألن النبووي ، و ذا سوولم  بوود أن يسووت فر وهووو متجووه للقبلووة، يةوو  بالنوواس

 .ناس ذا سلم بقي هنيهًة ثم ينفتىل لل

و نووام ، و  ينب وي لإلمووام  ذا صوىل بالنوواس يبقوو  لائواًم   مكانووه ووجوه للقبلووة

ء التفووه عووون الوويمن أو عوون اليسوووار كووىل ذلووك فعلوووه ،  بوود أن يلفووه للنووواس وسوووا

ويسووت فر ثوًثووا ا سووت فار الوو و  هووذا  ذا كووان   جهووة القبلووة يقتووو ، النبووي 

، ا ا نتظوووار لعلوووه يكوووون ن ووو أو سوووهيفائووودة هوووذ: وقوووالوا ، أن اأموووام ينتظووور قلووويوً 

فهنووووا موووون بوووواب ، ففوووي خووووول ذلووووك  ذا سوووولم و م يووووذكر يعلووووم بتنوووه قوووود أ ووووم صوووووته
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فلهوذا   ينفتوىل    ، ا حتيا  الذي قد يقع منكم قد يقع مون اأموام سوهو أو كوذا

 .ثوًثا ر ذا است ف

وبووذلك تكووون انتهووه صووفة الةوووة واملةوونف عقوود اآلن بوواب آخوور نحوواول 

 .نقرأ  ألنه مدر   مع الباب األولأننا 

أنووه أمووار والتحريووك  اأمووارة األحاليوو  ال ابتووة عوون الرسووول : نحوون قلنووا

ومذاهب األئمة األربعوة األحنواف واملالكيوة والشوافعية واحلنابلوة   ، فيه خوف

و نوام ، واألحالي  التي ظاهرها أنه حرك يقةود هبوا اأموارة، يقولون بالتحريك

 .ة فقطهو ينةب السباب

 


